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บินด้วยสายการบิน ไทยเวียดเจท็ THAI VIETJET (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ350 BKK(สวุรรณภมิู)  – URT(สรุาษฎรธ์านี) 09.30 – 10.45 
VZ353 URT(สรุาษฎรธ์านี) – BKK(สวุรรณภมิู) 18.50 – 20.15 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

DAY1  กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี –  วดัพระบรมธาตสุวี  – วิสาหกิจชมุชน
กลุ่มกาแฟบ้านถ า้สิงห ์– สะพานไม้เค่ียม หนองใหญ่ – ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัด์ิ – 
จดุชมวิวเขามทัรี                              (– /L/D) 

07.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI 
VIET JET (VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือ
รบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยสายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET 
JET (VZ)  เทีย่วบนิที ่VZ350 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

10.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
11.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูท่ีส่นามบนิ 

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว ----------------------- 

น าทุกท่านออกเดนิทางไปยงั วดัพระธาตุสวี ตัง้อยู่ในอ าเภอสว ีเป็นวดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืงของอ าเภอสว ี วดั
พระธาตุสวตีัง้อยู่ตดิกบัแม่น ้าสวหี่างจากตวัอ าเภอประมาณ 3 กโิลเมตร  เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ป็นหน่ึงในจตุธรรม
ธาตุของทางภาคใต ้มอีายเุก่าแก่กว่า  700 ปี และมปีระวตัศิาสตรท์ีย่าวนานตัง้แต่สมยัอยธุยา จงึไมค่วรพลาดมา
สกัการะเพื่อความเป็นสริมิงคล ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระธาตุเจดยีห์นึ่งในจตุธรรมธาตุ ลกัษณะขององคพ์ระ
ธาตุคลา้ยกบัพระบรมธาตุเมอืงนครศรธีรรมราช แต่มขีนาดยอ่มกว่า ภายในวดัม ีพพิธิภณัฑว์ดัพระธาตุสว ีโดยมี
การจดัแสดงพระพุทธรปูโบราณทีข่ดุคน้พบในบรเิวณพระธาตุถูกน ามาเกบ็ไวย้งัอาคารแห่งน้ี 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางต่อไปยงั วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ า้สิงห ์เกดิขึน้จากการรวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชน โดยรบั
ซือ้กาแฟจากผูป้ลูกกาแฟในพื้นที่ชุมชน ซึง่มกีว่า 400 ครวัเรอืน ในราคาทีสู่งกว่าทอ้งตลาดโดยใหค้วามส าคญั
กบัการคดัสรรคุณภาพเพื่อน ามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพ และเปิดเป็นศูนย์ให้ความรู้กบัหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเป็นวทิยาทาน เปิดใหเ้ขา้มาเยีย่มชมขบวนการผลติของกาแฟถ ้าสงิห์ ตัง้แต่เป็นต้น สู่การอบ การ
คัว่ ก่อนจะบรรจใุนซอง พรอ้มซือ้กลบัมาฝากคนทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

 
น าท่านชม สะพานไม้เค้ียม แหล่งแลนด์มารค์ของจงัหวดัที่เป็นสะพานท าจากไมเ้คี้ยมที่มคีวามทนทัง้น ้าเค็ม 
และน ้าจดืตัง้อยู่กลางหนองน ้าใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ในโครงการพฒันาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชด าร ิ หรอืเรยีกว่า 
“แกม้ลงิหนองใหญ่”  



 
น าท่านออกเดินทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ตัง้อยู่บริเวณหาดทรายรีหาดทรายยาว 
ทรายขาวสะอาด ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอนุสรณ์สถานของ พลเรอืเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตร อุดมศกัดิ ์
ผู้ทรงสถาปนากองทพัเรอืสมยัใหม่ให้กบัประเทศไทยทรงเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรอื ทัง้ปวงและ เป็นที่เคารพ
สกัการะของประชาชนทัว่ไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลงัเก่าและ หลงัใหม่ ที่
สรา้งขึน้บนเนินเขา ซึง่หาดทรายรเีป็นสถานทีส่ิน้พระชนมข์องพระองค ์ ตวัศาลอยูบ่นเรอืรบหลวงพระรว่งจ าลอง
ทีห่นัหน้าออก สู่ทะเล จงึเป็นจดุทีม่องเหน็ทวิทศัน์ของหาดทรายรไีดช้ดัเจน 

 
น าท่านเดนิชมพระอาทติยต์ก จดุชมวิวเขามทัรี ตัง้อยูท่ี ่ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร อกีหนึ่ง
สถานทีท่่องเทีย่วดงัของชุมพร ทีม่บีรรยากาศสบายๆ เป็นจุดชมววิทีส่วยงามมากๆ ค่ะ ทีส่ าคญัคอืสามารถชม
ววิไดร้อบ 360 องศาเลยค่ะ เหน็ทัง้เกาะเลก็เกาะใหญ่ และเรอืประมงทีป่ากน ้าชุมพร 



 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SOUTHGATE RESIDENCE HOTEL CHUMPHON หรือโรงแรมเทียบเท่า 
 

DAY2 ล่องเรือด าน ้าต้ืน – เกาะทะล ุ– เกาะกะโหลก – เกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่       (B/L/–) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.30 น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอืทพิยม์ารน่ีา 
08.00 ถงึท่าเรอื ลงทะเบยีนและรบัอุปกรณ์ด าน ้า 
08.15 เจา้หน้าทีใ่หค้วามรูแ้ละสาธติการใชอุ้ปกรณ์ การด าน ้าอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ไมท่ าลายสิง่แวดลอ้ม 
08.30 ออกเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิมูเ่กาะชุมพร ( เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี) 

เกาะทะลุ เป็นเกาะหนิปูน มโีพรงถ ้าขนาดใหญ่คร่อมผวิน ้าซึ่งสามารถว่ายน ้าลอดทะลุไปได ้ด าน ้าชมปะการงั 
รายลอ้มดว้ยฝงูปลา อาทเิช่น ปลาไสต้นัจ านวนมาก 



 
เกาะกะโหลก มลีกัษณะคล้ายหวักะโหลก ด าน ้าชมแนวปะการงัโขดที่เรยีงตัวกันอย่างหนาแน่น อาทิเช่น 
ฟองน ้าครก ปะการงัสมองและยงัมโีอกาสไดพ้บฝงูปลาโทงเทงรม่ตวัใหญ่อกีดว้ย 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร แบบ SET BOX บนเรือ 

เกาะง่ามน้อย  ชมฝ่ามอืพระพุทธเจา้ เป็นสญัลกัษณ์ของเกาะ ทีน่ี่มนีกนางแอ่นอาศยัจ านวนมาก ด าน ้าชมสวน
ดอกไมท้ะเล ซึง่เป็นบา้นของปลาการต์ูนอนิเดยีแดง และปลาผเีสือ้ชุมพร 



 
เกาะง่ามใหญ่ ชมความหลากหลายของสตัว์ทะเล อาทเิช่น ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาหูช้าง กุ้งตวัยาว ถ้าโชคดี
อาจจะไดพ้บกบั ฉลามวาฬ เป็นยกัษ์ใหญ่ใจดขีองทอ้งทะเลชุมพร 

15.00    เดนิทางกลบัท่าเรอืทพิยม์ารน่ีา 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ ชุมพรไนท์พลาซ่า เป็นสถานทีท่ี่รวบรวมหลายอย่างไว้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลกึ
ฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างาน
ศลิปหตัถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมอีาหารสตรทีฟู้ด ใหอ้สิระทุกท่านในการเลอืกซือ้ 

ค ่า อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ ชุมพรไนซบ์าซ่าร ์
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั SOUTHGATE RESIDENCE HOTEL CHUMPHON หรือโรงแรมเทียบเท่า 

 
DAY3 วดัพระบรมธาตุไชยา – วดัสวนโมกขพลาราม – เสาหลกัเมืองสุราษฎรธ์านี – พระธาตศุรีสุ

ราษฎร ์– เฌอบวัคาเฟ่ & เรสเทอรองท ์–  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ(สุวรรณ
ภมิู)                      (B/L/–) 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมอืง ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารรีกิธาตุของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพยีงแห่งเดยีวใน
ประเทศไทยทีย่งัคงรกัษาความ เป็นเอกลกัษณ์ของช่าง ศลิปกรรมสมยัศรวีชิยัไวไ้ดส้มบรูณ์  



 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัโมกขพลาราม สวนโมกขพลาราม หรอืชื่อเรยีกทางการว่า วดัธารน ้าไหล จดัตัง้โดย พุทธ
ทาสภกิขุ ตัง้ทีเ่ขาพุทธทอง รมิทางหลวงหมายเลข 41 บรเิวณกโิลเมตรที ่134 อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
เพื่อใหเ้ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรมและสถานทีเ่ผยแผ่พระพุทธศาสนาทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่  ศาลหลักเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ เพราะถือเป็นหลักชัย
คู่บ้านคู่เมอืงท าให้ประชาชนอยู่ร่มเยน็เป็นสุข ศาลหลกัเมอืงสุราษฎรธ์านีตัง้อยู่บนถนนดอนใกล้กบัตลาดบ้าน
ดอนบรเิวณรมิแม่น ้าตาปี ต.ตลาด อ.เมอืง ศาลหลกัเมอืงแห่งนี้สรา้งขึน้เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ทรงครองราชยส์มบตัคิรบ 50 ปี ในวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2539 และเพื่อเป็นสริมิงคล เป็น
หลกัชยั และมิง่ขวญั รวมทัง้เป็นศูนย์รวมจติใจของชาวสุราษฎร์ธานี โดยมคีณะช่างจากกรมศิลปากรเป็น
ผูอ้อกแบบก่อสรา้งตามศลิปกรรมศรวีชิยัดว้ยการเน้นรูปลกัษณ์ศลิปกรรมทอ้งถิน่เดมิ ไดร้บัอทิธพิลมาจากชวา 
ลงักา และเขมร ผสมกลมกลนืกนั เพื่อแสดงถงึความมัน่คงและเป็นปึกแผ่นของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เมอืงเก่าทีม่ ี
รอ่งรอยทางประวตัศิาสตรส์มยัศรวีชิยั และมคีวามความรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัโบราณกาลจวบจนกระทัง่ปัจจบุนั 

 
 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ พระธาตุศรีสุราษฎร ์สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ. 2500 ประดษิฐานบนยอดเขาท่าเพชร 

ห่างจากตวัเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 6 กโิลเมตร นับเป็นปชูนียสถานองคแ์รกของอ าเภอเมอืง ลกัษณะรปูทรง
สูงเรยีวคลา้ยล าเทยีนหรอืเสาอโศก ประดบัดว้ยลวดลายปนูปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรวีชิยัประยุกต์ที่



สวยงามและมเีอกลกัษณ์เฉพาะ เมื่อวนัที่ 27 มนีาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 9 
พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ฯ พระบรมราชนีินาถ ไดเ้สดจ็เยอืนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในการน้ีไดเ้สดจ็ไป
ทรงสกัการะพระธาตุศรสีุราษฎร ์ทัง้สองพระองค์ทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็นสริมิงคล ต่อมาใน พ.ศ. 2527 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพธิบีรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุ และทรงปลกูตน้เคีย่ม ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเป็นทีร่ะลกึดว้ย เขาท่าเพชรจงึถอืเป็นสถานที่
ประวตัศิาสตร ์ความเป็นสริมิงคลและทรงคุณค่ายิง่ส าหรบัชาวสุราษฎรธ์านี 

 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ เฌอบวัคาเฟ่ & เรสเทอรองท์ เป็นคาเฟ่กลางน ้าเปิดใหม่ของสุราษฎร ์บรรยากาศร้าน

เป็นธนนมชาต ิร่มรื่น เนื่องดว้ยรา้นตัง้อยู่บนบงึบวั  เครื่องดื่มและอาหารสไตลพ์ืน้บา้นรสจดั  และยงัมกีจิกรรม
ในไดท้ าอกีดว้ย อาทเิช่น ใหอ้าหารปลา ปัน่เรอืเป็ด 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

18.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบินไทยเวียดเจท็ THAI VIET JET (VZ) เทีย่วบนิที ่  
 VZ353 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

20.15 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*********************************************************************** 



อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

23 – 25  เมษายน 2564 8,999 2,000 

29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

13 – 15  พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 

29 – 31 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้

คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั
กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิมดั

จ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้
มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด
มทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัรจ์ านวนเตม็ และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
 
 



หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเที่ยวปิดใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  



- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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